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§ 50
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja
Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 51
Pöytäkirjan tarkastus
Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi,
tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin
pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa
aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 52
Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma
KAJDno-2021-655
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kemppainen
sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi
Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Liitteet

1 Liite Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta.
Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuu
valtakunnallisesti arviolta yhteensä 10 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta.
Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet kaksivuotisen esiopetuksen
kokeilua varten. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.
OPH julkaisi kaksivuotisen esiopetuksen perusteet 8.2.2021 ja ne otetaan käyttöön
kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnissa 1.8.2021.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluperusteet pohjautuvat esiopetuksen
opetussuunnitelman perusteisiin (2014). Niitä on tarvittavilta osin muokattu kokeiluun
sopivaksi. Perusteet on laadittu niin, että sen mukainen toiminta ja opetus
muodostavat luontevan osan lasten oppimisen polkua varhaiskasvatuksesta
perusopetukseen.
Kaksivuotisen esiopetuksen perusteissa määritellään tavoitteet esiopetuksen
järjestämiselle ja opetukselle. Perusteissa otetaan huomioon kokeilussa mukana
olevat aiempaa pienemmät, 5-vuotiaat lapset. Kokeilun opetussuunnitelman
perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa
pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Lasten osaamiselle ei aseteta
tavoitteita. Kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä
oppimisessaan omaan tahtiinsa. Kokeilun perusteissa on vahvistettu kestävään
elämäntapaan liittyvää laaja-alaista osaamista. Myös lasten monilukutaitoon ja
matemaattisen osaamiseen liittyviä opetuksen tavoitteita on vahvistettu.
Kokeiluun osallistuvien kuntien on laadittava paikallinen kaksivuotisen esiopetuksen
kokeilun opetussuunnitelma (Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta 1046/2020).
Kajaanissa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma eli KOPS laadittiin
yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön, varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja
varhaiskasvatuksen hallinnon kanssa. Opetussuunnitelma lähetettiin
lausuntokierrokselle varhaiskasvatuksen toimijoille ja yhteistyötahoille ja lisäksi
kommentointimahdollisuus on ollut myös kaikille avoimena Kajaanin
varhaiskasvatuksen verkkosivujen ja Facebookin kautta.
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Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman.
Päätös
Hyväksyi,
Asiantuntijana varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Riikka Sipilä.
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§ 53
Esiopetuksen arviointikyselyn tulokset toimikaudelta 2020–2021
KAJDno-2021-656
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kemppainen
sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi
Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Esiopetuksen arviointikysely toteutettiin 19.4.–2.5.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 143
huoltajaa. Kysymyksiä oli 13, joista 9:ssä tyytyväisiä tilanteeseen oli yli 90 %.
Vahvuuksia koko kaupungin tasolla oli lapsen kaverisuhteet esiopetuspaikassa, lapsen
viihtyminen esiopetuspaikassa ja että huoltajat saavat riittävästi tietoa lapsen
toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista oppimissuunnitelmakeskusteluissa,
Kehittämiskohteeksi koko kaupungin tasolla valikoitui huoltajien tietoisuuden ja
osallisuuden lisääminen kiusaamiseen puuttumiseen liittyen ja koulun kanssa
tehtävän yhteistyön kehittäminen.

Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee esiopetuksen arviointikyselyn tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
Asiantuntijana varhaiskasvatuksen palvelelupäällikkö Reetta Suhonen.
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§ 54
Sivistystoimialan talouden toteuma 1.1. - 31.5.2021
KAJDno-2020-1528
Valmistelija / lisätiedot:
Heidi Manninen
heidi.manninen@kajaani.fi
Controller
Liitteet

1 Liite Sivistystoimialan talouden toteuma 1.1. - 31.5.2021.pdf
Sivistystoimialan käyttötalouden toteuma ajalta 1.1. - 31.5.2021 esitellään
kokouksessa.
Toteumaraportti ajalta 1.1. - 31.5.2021 on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi sivistystoimialan käyttötalouden toteuman ajalta
1.1. - 31.5.2021.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.

Kajaanin kaupunki
Sivistyslautakunta

Pöytäkirja
23.06.2021

6/2021

10 (25)

§ 55
Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen 26.5.2021
johdosta
KAJDno-2021-276
Valmistelija / lisätiedot:
Sirpa Kemppainen, Päivi Rissanen
sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi, paivi.rissanen@kajaani.fi
Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, Vs. sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 1.6.2021
Verkkojulkisuus rajoitettu
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon *********/päiväkoti
Maitohampaan valitukseen, joka koskee Kajaanin sivistyslautakunnan 28.4.2021, §:n
36 kohdalla käsittelemää Can Food CaRE CFC Oy/Lasten päiväkoti Maitohampaan
oikaisuvaatimusta koskevaa asiaa. Kunnallisvalitus on jaettu lautakunnan jäsenille
liitteenä (liite 1). Lausunto ja asiakirjat on palautettava hallinto-oikeuteen 29.6.2021
mennessä.
********* esittää kunnallisvalituksessaan, että
1) sivistyslautakunta on ylittänyt toimivaltansa
2) sivistyslautakunnan päätös on ollut lainvastainen lautakunnan jätettyä huomiotta
lapsen etu ja lain suojaama vanhempien valinnanvapaus,
3) päätös on Päiväkoti Maitohammasta syrjivä lautakunnan päätettyä siirtää
päiväkodin esikoululaiset toisiin yrityksiin ja kunnallisiin päiväkoteihin ilmoittamalla,
että päiväkoti Maitohammas ei järjestä esikouluopetusta
4) hallinto-oikeus toteaisi Kajaanin kaupungin ja päiväkoti Maitohampaan 11.1.2007
solmiman sopimuksen päiväkoti Maitohampaan päiväkotitoiminnasta olevan edelleen
voimassa ja
5) hallinto-oikeus kieltäisi kaupungin päätöksen 3/2021 § 22 täytäntöönpanon
toistaiseksi, koska muutoin kaupungin päätös tulee toteutumaan viimeistään elokuun
2021 alussa.
Kajaanin kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaisesti lautakunnat johtavat ja
kehittävät toimialaa ja vastaavat palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä.
Sivistyslautakunta on toimivaltainen päättäessään esiopetuspaikaksi vaadittavien
päiväkotien kriteerit ja esiopetuspaikat toimikausittain ja samoin hylätessään
lautakunnalle esitetyn oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 28.4.2021. Kunnalla on
oikeus päättää palveluidensa järjestämistapa ja muun muassa esiopetuksen
vähimmäisryhmäkoko.
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Sivistyslautakunnan asettama kriteeri, että toimikaudella 2021 - 2022 esiopetusta
järjestetään niissä kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, joissa on vähintään
seitsemän oppilasta, ei ole päiväkoti Maitohammasta syrjivä, sillä koko Kajaanin
alueella noudatetaan samoja kriteerejä.. Esioppilaiden vaaditulla vähimmäismäärällä
pyritään resurssien tehokkaaseen käyttöön ja tasapuolisuuteen ja siihen, että
esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen tavoitteet täyttyvät tasapuolisesti
Kajaanissa.
Valituksensa perusteluissa ********* toteaa virheellisesti, että esikoulun tulee sijaita
tulevan peruskoulun lähellä. Sivistyslautakunta ei ole määritellyt tällaista kriteeriä.
********* väite, että palvelurahaa koskeva sopimus vuodelta 2007 olisi edelleen
voimassa, on aiheeton, koska Kajaanissa on siirrytty yksityisen varhaiskasvatuksen
osalta palvelusetelimalliin. Esiopetus perustuu lapsikohtaiseen
ostopalvelusopimukseen. *********mainitseman sopimuksen voimassaoloa
koskevassa 10. kohdassa on sanottu, että sopimus lakkaa, jos sivistyslautakunta
päättää lopettaa palvelurahan maksamisen, ja että sivistyslautakunta tekee päätöksen
asiasta vuosittain ennen toimikauden alkua. Järjestämispaikat toimikaudeksi 2021-
2022 on päätetty sivistyslautakunnassa 31.3.2021 § 22. Sivistyslautakunta katsoo, että
sopimus on näin ollen rauennut silloin, kun Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksessa
on siirrytty palvelurahan maksamisesta palvelusetelimalliin. Kyseessä oleva sopimus
on ********* tekemän kunnallisvalituksen liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja
Lautakunta toteaa, että se ei ole ylittänyt toimivaltaansa käsitellessään *********
/päiväkoti Maitohampaan asiassa tekemää oikaisuvaatimusta 28.4.2021, § 36, päätös
ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen.
Tämän vuoksi lautakunta pyytää, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei määrää
asiassa täytäntöönpanokieltoa ja hylkää valituksen perusteettomana.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 56
Perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen
KAJDno-2021-628
Valmistelija / lisätiedot:
Jaakko Vehkaperä
jaakko.vehkapera@edukajaani.fi
Vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja
Liitteet

1 Liite Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit 31.12.2020
2 Liite Kajaanin perusopetuksen oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma
Opetushallitus on antanut muutosmääräyksiä Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteisiin. Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmaan tulee tehdä kaksi
muutosta.
1. Opetushallitus on antanut määräyksen muuttaa ja täydentää Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden luvun 15 Vuosiluokat 7-9 alalukua 15.4
Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 sekä liitteitä 1-3 Perusopetuksen päättöarvioinnin
kriteerit -liitteen mukaisesti. Liitteistä vain liite 3, koskee Kajaanin
perusopetuksen opetussuunnitelmaa.
Määräyksen mukaan Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen tiedot
sisällytetään sellaisinaan opetussuunnitelmaan ja otetaan käyttöön 1.8.2021.
Opetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

2. Opetushallitus on antanut määräyksen muuttaa ja täydentää Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden kappaleita 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman
laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut ohjaussuunnitelman sisällön
osalta sekä 15.4.19 Oppilaanohjaus liitteen mukaisesti.
Paikalliset muutokset ohjaussuunnitelman sisältöön sekä tehostettuun
henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen liittyvät sisällöt tulee ottaa käyttöön
1.8.2021 alkaen. Perusopetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä
määräystä tai poiketa siitä.
Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelman luvusta 1.4. on kirjattu
oppilaanohjauksesta seuraavaa: Oppilaanohjauksen järjestäminen on kuvattu
oppilaanohjauksen yhteydessä. Oppilaanohjauksen osalta opetussuunnitelmassa on
kuvattu yleiset linjaukset. Mikäli tarvitaan henkilökohtaisempaa ohjaussuunnitelmaa,
sen laatiminen on vastuutettu alakouluissa luokanopettajille ja yläkouluissa
oppilaanohjaajille
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Teksti muutetaan muotoon: Oppilaanohjauksen järjestäminen on kirjattuna
oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelmaan. Ohjaussuunnitelmassa kuvataan
oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn ja vastuunjako sekä
työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa,
tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin
opintoihin, työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt.
Määräyksen mukaisesti päivitetty oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma
lisätään Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelman liitteisiin. Kukin koulu
täydentää ohjaussuunnitelmaa oman koulunsa osalta vuosittain
lukuvuosisuunnitelmassa.
Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelman luvussa 15.4.19 olevan alaotsikko
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9 sekä sitä
seuraava teksti muutetaan vastaamaan uutta lainsäädäntöä sekä määräystä
seuraavasti:
Ohjaus, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus ja tukea tarvitsevan
ohjaus oppilaanohjauksessa vuosiluokilla 7-9
Oppilaanohjauksessa huomioidaan jokaisen oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja
tarpeet. Ohjausta eriytetään ottamalla huomioon oppilaiden henkilökohtaiset
tavoitteet, kokemukset, harrastukset, kiinnostuksen kohteet, osaamisalueet sekä
elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät. Keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö
erityisesti opiskeluun kuuluvien siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjauksessa. Jatko-
opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain. Monialaista yhteistyötä
tehdään erityisesti myös tehostettua henkilökohtaista ohjausta ja tukea tarvitsevien
oppilaiden sekä erityisestä syystä koulutuksen ulkopuolelle jäämässä olevien nuorten
opintojen jatkumisen turvaamisessa.
Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen
liittyvää tukea, on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista
tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9. Tehostetussa
henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa painopisteenä on oppilaan jatko-
opintovalmiuksien kehittäminen sekä ohjaaminen oppilaalle sopiviin jatko-
opintoihin. Tavoitteena on, että jokaiselle oppilaalle löytyy jatko-opiskelupaikka, jossa
oppilas jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista perusopetuksen jälkeen.
Oppilas jatkaa perusopetuksen jälkeen toisen asteen tutkinnon suorittamiseen,
toiselle asteelle valmentavaan koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuslaissa
määriteltyyn koulutukseen. Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen
arvioi ensisijaisesti oppilaanohjaaja oppilaanohjauksen sisältöjen ja tavoitteiden
näkökulmasta.
Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan
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henkilökohtaista ja muuta oppilaanohjausta sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-
opintosuunnitelma. Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan kirjataan oppilaan
vahvuuksia sekä tavoitteita siirtymisestä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Näitä
vahvistetaan suunnitelmallisesti oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet
huomioiden.
Oppimisen ja koulunkäynnin tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin
liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain. Suunnittelussa otetaan huomioon
oppilaan yksilölliset taipumukset, oppimisen ja opiskelun tuen tarve ja koulutuksen
mahdollistamat työllistymisnäkymät. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tarjotaan
mahdollisuuksia tutustua oppilaalle soveltuviin perusopetuksen jälkeisiin jatko-
opintomahdollisuuksiin. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan riittävästi tietoa
oppimisen ja opiskelun tuen jatkumisen mahdollisuuksista perusopetuksen jälkeisissä
opinnoissa sekä tarvittaessa muista tukimuodoista.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset perusopetuksen päättöarvioinnin
kriteerit osaksi Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Kriteerit viedään
Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmaan sellaisinaan.
Sivistyslautakunta hyväksyy esityksen mukaiset tekstimuutokset Kajaanin
perusopetuksen opetussuunnitelman lukuihin 1.4 ja 15.4.19 sekä Kajaanin kaupungin
perusopetuksen oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelman. Ohjaussuunnitelma viedään
Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelman liitteeksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 57
Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen
KAJDno-2021-629
Valmistelija / lisätiedot:
Jaakko Vehkaperä
jaakko.vehkapera@edukajaani.fi
Vs. perusopetuksen tulosalueen johtaja
Liitteet

1 Liite Kajaanin aikuisten perusopetus arviointiluku 7
2 Liite Aikuisten perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit
Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen
Opetushallitus on antanut muutosmääräyksiä aikuisten perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteisiin. Kajaanin aikuisten perusopetuksen
opetussuunnitelmaan tulee tehdä kaksi muutosta.
1. Opetushallitus on antanut määräyksen muuttaa ja täydentää Aikuisten
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 7 Oppimisen arviointi
liitteen mukaisesti. Kyseessä on aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman
arviointia koskeva luku.
Määräyksen mukaan paikallinen opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointia
koskeva opetussuunnitelman osa tulee ottaa käyttöön 1.8.2020. Aikuisten
perusopetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa
siitä.
Kajaanin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman lukuun 7.12 on
täydennetty paikallisesti päätettävät asiat.

2. Opetushallitus on antanut määräyksen muuttaa ja täydentää Aikuisten
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 9 Aikuisten
perusopetuksen päättövaiheen opetus alalukua 9.3 Oppiaineet aikuisten
perusopetuksen päättövaiheessa ja liitteitä 1–3 Aikuisten perusopetuksen
päättöarvioinnin kriteerit -liitteen mukaisesti.
Määräyksen mukaan Aikuisten perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -
liitteen mukaiset tiedot sisällytetään sellaisinaan Aikuisten perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittuun paikalliseen
opetussuunnitelmaan ja otetaan käyttöön 1.8.2021. Aikuisten perusopetuksen
järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.
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Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti arviointia koskevan luvun 7 osaksi
Kajaanin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa.
Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaiset aikuisten perusopetuksen
päättöarvioinnin kriteerit osaksi Kajaanin aikuisten perusopetuksen
opetussuunnitelmaa. Kriteerit viedään Kajaanin aikuisten perusopetuksen
opetussuunnitelmaan sellaisenaan.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 58
Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset 2021
KAJDno-2021-281
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rissanen
paivi.rissanen@kajaani.fi
Vs. sivistysjohtaja
Liitteet

1 Liite Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset esitys 2021
2 Liite Toiminnan laajuus 2021 yhteenveto
Kajaanin kaupunki on ilmoittanut nuorisoyhdistysten haettavaksi 15 000 euroa
toiminta-avustusta yleisen toiminnan tukemiseen (kerho-, kurssi-, koulutus-, retki- ym.
sekä kansainvälinen toiminta) 30.4.2021 klo 15 mennessä.
Määräaikaan mennessä toiminta-avustushakemuksia saapui kaikkiaan kahdeksalta (8)
yhdistykseltä. Avustusta haettiin yhteensä 22 840 euroa.
Avustusta jaetaan sivistyslautakunnan määrittelemillä avustusten jakoperusteella,
jossa huomioidaan toiminnan laajuus, toimintaan osallistuminen, vaikuttavuus,
taloudellinen toiminta sekä toiminnan kehittäminen ja yhteistyö.
Nuorisoyhdistysten toiminta-avustusta vuodelle 2021 jaetaan 15.000 euroa liitteessä
olevan esityksen mukaisesti. Kajaanin Perhokerho ry:n toiminta-avustus myönnetään
ehdollisena, edellyttäen, että sen hallituksen allekirjoitettu tilinpäätös esitetään
nuoriso-ohjaaja Tuovi Johansson-Huuskolle 5. - 16.7.2021 välisenä aikana.
Lisätietoja antaa nuoriso-ohjaaja Tuovi Johansson-Huusko, puh. 044 421 4358 tai
sähköposti tuovi.johansson(at)kajaani.fi.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy nuorisoyhdistysten avustusten jakamisen liitteen
mukaisesti.
Päätös
Noora Kyllönen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Hyväksyi. Jatkossa edellytetään tarkempaa selvitystä hakijayhteisöjen jäsenmääristä,
alle 29-vuotiaiden osallistumisesta ja toiminnasta.
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§ 59
Kaikukortin käyttökohteiden lisääminen
KAJDno-2021-675
Valmistelija / lisätiedot:
Eeva-Maria Nivalainen, Tarja Peitsaho
eeva-maria.nivalainen@kajaani.fi, tarja.peitsaho@kajaani.fi
Kainuun musiikkiopiston rehtori
Kaikukortti on tarkoitettu paikallisessa Kaikukortti-verkostossa mukana olevien
sosiaali- ja terveysalan toimijoiden asiakkaille, jotka ovat tiukassa taloudellisessa
tilanteessa, eivätkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai kurssipaikkoja.
Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja kaikkiin niihin
kulttuuripalveluihin, jotka kuuluvat Kainuun ja valtakunnalliseen Kaikukortti-
verkostoon (poikkeuksena Savonlinna). Kaikukortti-verkostoissa on laaja joukko
erilaisia kulttuurikohteita, kuten elokuvateattereita, festivaaleja, kulttuuritaloja,
museoita, nykytanssitapahtumia sekä kansalaisopistoja. Mukana on suurin osa
kohteiden tarjonnasta.
Kaikukortin haltija voi hankkia maksuttomia pääsylippuja myös alle 16-vuotiaille
lapsilleen tai lapsenlapsilleen silloin, kun he menevät yhdessä samaan tapahtumaan
(ei koske kansalaisopistojen kurssitarjontaa).
Kaikukortti on voimassa vuoden kerrallaan.
Kaikukortit ovat käytännössä pahvisia kortteja.
Kaikukortissa on yksilöllinen kirjain- ja numerosarja.
Kortti on henkilökohtainen ja asiakkaalle maksuton.
Kajaanin kaupunki on kuulunut Kaikukortin käytön piiriin jo vuosia. Kajaanissa
Kaikukortti on käynyt mm. kaupunginteatteriin ja Kaukametsän kulttuuri- ja
kongressikeskuksen tapahtumiin.
Uutena avauksena sivistystoimialalla on mahdollista laajentaa Kaikukortin
käyttömahdollisuutta koskemaan myös Kaukametsän Opistoa ja Kainuun
musiikkiopistoa syyslukukauden 2021 alusta lähtien. Aloitus tehdään maltillisesti.
Alla on suunnitelma Kaikukortin käytön laajennuksesta ja kustannuksista.
1. Kaukametsän Opiston opinto-ohjelmaan merkitään erikseen noin kymmenen
Kaikukorttikurssia. Kaikukorttikurssille hyväksytään yksi Kaikukortin käyttäjä.
Opiskelija voi käyttää Kaikukorttia lukukauden aikana yhdelle kurssille.
Kustannusarvio lukukaudelle on 500–1000 €/vuosi.
2. Kaikukortilla pääsee jatkossa Kainuun musiikkiopiston järjestämiin
pääsymaksullisiin tapahtumiin, esimerkiksi Kaukametsän kamariorkesterin
konsertteihin sekä Ballet Kaukametsän joulu- ja kevätnäytöksiin. Kaikukortilla
lunastettavaksi annetaan 5–10 pääsylippua / tapahtuma.
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2.

Pääsylipputulomenetykset ovat tällöin tanssinäytöksissä 50–100 € / näytös ja
konserteissa noin 100–200 € / konsertti. Kainuun musiikkiopisto järjestää kaksi
tanssinäytöstä ja kolmesta viiteen pääsymaksullista konserttia vuosittain.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja
Kaikukortti otetaan syyslukukauden 2021 alusta alkaen käyttöön Kaukametsän
opistossa ja Kainuun musiikkiopistossa. Kurssien ja tapahtumien järjestäjillä on oikeus
määritellä Kaikukortin käytön laajuus.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 60
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus
Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
Musiikkiopiston rehtori
Hankintapäätös:
§ 5 Kainuun musiikkiopiston investointihankinnat 2021, 11.06.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Tanssinopettajan sijaisuuden järjestelyt Kainuun musiikkiopistossa ajalle 12.8.
-17.12.2021, 26.05.2021
§ 3 Tuuban- ja pasuunansoiton sekä A-puhallinorkesterin sivutoimisen tuntiopettajan
palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 1.8.2021-31.7.2022, 27.05.2021
§ 4 Sivutoimisten tuntiopettajien palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle
1.8.2021- 31.7.2022, 27.05.2021
§ 5 Pop/jazz-laulun päätoimisen tuntiopettajan sijaisuuden järjestelyt ajalle 12.8.
-17.12.2021, 27.05.2021
§ 6 Tanssin tuntiopetuksen järjestelyt Kainuun musiikkiopistossa syyslukukaudella
2021, 03.06.2021
Kätönlahden koulun rehtori
Muu päätös:
§ 2 6 C-LUOKAN LEIRIKOULU OIVANKIIN, 06.05.2021
Lehtikankaan koulun rehtori
Oppilaspäätös:
§ 1 Lehtikankaan koulun 6B luokan luokkaretki Kuortaneelle 24.-26.5.2021, 07.05.2021
§ 2 Lehtikankaan koulun 9J luokan luokkaretki Vuokattiin 19.-21.5.2021, 07.05.2021
§ 3 Lehtikankaan koulun 6ACE luokkien luokkaretki Joutenlammelle, 07.05.2021
Perusopetuksen tulosalueen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 29 Tuntiopettajan sijaisuus Kajaanin lyseossa (biologia ja maantieto) 9.8.2021-
4.6.2022, 20.05.2021
§ 30 Tuntiopettajan sijaisuus Kajaanin lyseossa (ma,fy,ke), 20.05.2021
§ 31 Tuntiopettajan sijaisuus Kajaanin lyseossa (musiikki) 9.8.2021-4.6.2022,
21.05.2021
§ 32 Määräaikainen tuntiopettaja ja perusopetuksen lehtorin sijaisuus (MA,FY,KE)
Lehtikankaan kouluun, 21.05.2021
§ 33 Valinta perusopetuksen lehtorin virkaan 1037 1.8.2021 alkaen, 24.05.2021
§ 34 Valinnat erityisluokanopettajien virkoihin (2002, 2003, 0127), 25.05.2021
§ 35 Määräaikaiset laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät ajalle 1.8.2021-31.7.2022,
26.05.2021
§ 36 Määräaikaiset erityisluokanopettajan tehtävät (rekrytointi 360723), 28.05.2021
§ 37 Luokanopettajan määräaikaiset tehtävät (rekrytointi 361032), 31.05.2021
§ 38 Valinta tuntiopettajan määräaikaisiin tehtäviin Keskuskouluun, 01.06.2021
§ 39 Valinta määräaikaisiin tuntiopettajan tehtäviin luokanopetuksessa
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(resurssiopettajat), 03.06.2021
§ 40 Valinta tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään ja luokanopettajan sijaisuuteen
Otanmäen koulussa, 03.06.2021
§ 41 Valinnat koulunkäyntiavustajien vakinaisiin tehtäviin 9.8.2021 alkaen, 10.06.2021
§ 42 Valinnat koulunkäyntiavustajien määräaikaisiin tehtäviin (364580), 10.06.2021
§ 43 Valinnat koulunkäyntiavustajien määräaikaisiin tehtäviin (364781), 10.06.2021
§ 44 Valinnat koulunkäyntiavustajien sijaisuuksiin (364493), 11.06.2021
§ 45 Valinnat koulunkäyntiavustajien ja kehitysvammaohjaajan vakinaisiin tehtäviin
kehitysvammaopetuksessa, 11.06.2021
§ 46 Valinta perusopetuksen lehtorin virkaan 1063, 11.06.2021
§ 47 Valinta erityisluokanopettajan virkaan 2002 1.8.2021 alkaen, 15.06.2021
Sivistysjohtaja
§ 14 Määräaikaisten etsivä nuorisotyöntekijän ja nuoriso-ohjaajan valintapäätös,
19.05.2021
§ 15 Vaativan erityisen tuen VIP-verkoston VIPU-yhdyshenkilöitten nimeäminen,
19.05.2021
§ 16 Päiväkodin johtajan valinta Otanmäen päiväkotiin 361721, 07.06.2021
§ 17 Määräaikaisen pajaohjaajan valintapäätös, 09.06.2021
§ 18 Määräaikaisen nuoriso-ohjaajan valintapäätös, 14.06.2021
Teatterinjohtaja
§ 4 Esitysteknikon valinta, 25.05.2021
Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
§ 8 Varhaiskasvatuksen opettajien vakituiset työsuhteet 358669, 07.06.2021
§ 9 Varhaiskasvatuksen opettajien määräaikaiset työsuhteet 358649, 07.06.2021
§ 10 Varhaiskasvatuksen erityisavustajien valinta määräaikaisiin työsuhteisiin
Otanmäen ja Vuolijoen päiväkodeille 359872, 08.06.2021
§ 11 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajia 359858, 08.06.2021
§ 12 Varhaiskasvatuksen erityisavustajien määräaikaiset työsuhteet 359883,
10.06.2021
§ 13 Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja määräaikaisia työsuhteita 359897, 10.06.2021
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja
Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyi.
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§ 61
Sivistyslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat
KAJDno-2020-1620
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Rissanen, Sirpa Kemppainen
paivi.rissanen@kajaani.fi, sirpa.i.kemppainen@kajaani.fi
Vs. sivistysjohtaja, Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt avustusta 380 000 € Kajaanin
kaupungille ja kuudelle muulle Kainuun kunnalle harrastamisen Suomen mallin
toteuttamiseksi ajalle 1.8.2021–30.6.2022. Hankkeen kokonaissuuruus on 475 000 €,
johon sisältyy omarahoitusosuus 20 %. Kajaanin osuus hankkeesta on n. 40 % koko
hankkeesta.

Oulun kaupunki on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Oulun
lisäksi Kajaani ja 31 muuta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kuntaa ovat mukana
valmistelussa ja toteutuksessa. Kajaanin osuus aiotaan toteuttaa mm. Runoviikon
muodossa sekä osallistumalla usean kunnan yhteiseen Tervan tie -produktioon.
Sivistyslautakunnan talousarvioon on varattu määrärahaa ohjausryhmän
perustamiseksi kulttuuripääkaupunkivalinnan kohdistuessa Ouluun.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Rissanen, Vs. sivistysjohtaja
Merkitsee tiedoksi.
Päätös
Merkitsi tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
§50, §51, §53, §54, §55, §60, §61
Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Oikaisuvaatimus
§52, §56, §57, §58, §59
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa
siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin
sivistyslautakunta.
Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
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Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin
kaupungin kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.

